ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
č. 055082/2019-ODME-0075152
(ďalej len ako „zmluva“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
1.

Objednávateľ:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava 37

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
00699021
DIČ:
2020879344
IČ DPH:
SK2020879344
Bank. spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT:
(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

2.

Poskytovateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bank. spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT:

APEL, nezisková organizácia
Dunajská 25, 81108 Bratislava
36069680
2021598150

(ďalej len ako „poskytovateľ“)
(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo len ako
„zmluvná strana“)
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Článok I
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán v rámci podujatia „Jarná ITAPA
2019“, ktoré sa koná dňa 28.5.2019 v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave a je venované
digitalizácii spoločnosti a verejnej správy na Slovensku (ďalej len ,,podujatie"). Poskytovateľ
zabezpečí účasť na podujatí pre 100 delegátov určených objednávateľom, pričom objednávateľ
uhradí poskytovateľovi účastnícky poplatok za účasť týchto delegátov na podujatí. Súčasne
poskytovateľ umožní vystúpenie zástupcu objednávateľa na podujatí a zároveň zabezpečí
propagáciu predsedníctva Slovenskej republiky v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu
v Európe (OBSE) v roku 2019 (ďalej len „SK OBSE 2019“).
Článok II
Podmienky poskytovania plnenia
1. Poskytovateľ je zriaďovateľom podujatí ITAPA na Slovensku, vrátane podujatia „Jarná ITAPA
2019“ a zároveň je poskytovateľom propagačných a komunikačných aktivít na podujatí, vrátane
zabezpečenia oprávneného celodenného vstupu účastníkov na podujatie.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje prostredníctvom potvrdeného menného zoznamu (ďalej len „doklad
o práve na vstup“) zabezpečiť účasť na podujatí uvedenom v článku I tejto zmluvy pre 100
delegátov OBSE, ktorí sa okrem konferencie „Jarná ITAPA 2019“ zúčastňujú
na
objednávateľom organizovanom podujatí „Druhé prípravné stretnutie 27. ekonomického a
environmentálneho fóra OBSE 2019“. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi
účastnícky poplatok v celkovej výške 5.000 € (100 delegátov á/50 €) /poskytovateľ nie je platcom
DPH/ za umožnenie účasti 100 delegátov OBSE na tomto podujatí.
3. Poskytovateľ umožní vystúpenie zástupcu objednávateľa na podujatí uvedenom v článku I tejto
zmluvy podľa programu podujatia vopred poskytnutého objednávateľovi poskytovateľom.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje v rámci účastníckeho poplatku zabezpečiť pre objednávateľa
propagáciu SK OBSE 2019 počas podujatia, umiestnenie na vhodnom dostupnom a viditeľnom
mieste 4 roll-upov s logom OBSE/MZVEZ SR a 200 ks letákov s prioritami slovenského
predsedníctva OBSE v priestoroch konania podujatia „Jarná ITAPA 2019“, a to spôsobom a
formou podľa pokynov objednávateľa a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr 24 hodín pred podujatím dodať poskytovateľovi aktuálne
logo SK OBSE 2019, vrátane textových, propagačných, prípadne ďalších potrebných materiálov
určených pre prezentáciu SK OBSE 2019.
6. Plnenie podľa tejto zmluvy je poskytovateľ povinný poskytovať v súlade so súvisiacimi platnými
technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi v Slovenskej republike,
v súlade so zmluvou, pokynmi objednávateľa a jeho záujmami, ktoré poskytovateľ pozná alebo
musí poznať.
7. Poskytovateľ sa zaväzuje objednávateľa bezodkladne preukázateľne informovať o akejkoľvek
skutočnosti, ktorá môže alebo má vplyv na poskytovanie plnenia v súlade so zmluvou.
8. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri
plnení zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa.
9. Poskytovateľ je povinný poskytovať plnenie podľa tejto zmluvy výlučne prostredníctvom
kvalifikovaných osôb, za ktorých činnosť zodpovedá. Ak túto povinnosť poruší, zodpovedá za
škodu tým spôsobenú objednávateľovi.
10. Doklad o práve na vstup preberie oprávnená osoba určená Objednávateľom v deň konania
podujatia 28. 05. 2019 pred jeho začiatkom. Prevzatie dokladu potvrdia zmluvné strany
preberacím protokolom na mieste konania podujatia. Bezodkladne po skončení podujatia spíšu
zmluvné strany písomný záznam o riadnom poskytnutí plnenia, v ktorom uvedú, či boli plnenia
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poskytnuté riadne a včas a špecifikujú prípadné vady poskytnutého plnenia a/alebo plnenia, ktoré
neboli poskytnuté, hoci podľa tejto zmluvy poskytnuté byť mali. Záznam o riadnom poskytnutí
plnenia podľa tohto bodu potvrdia oprávnené osoby oboch zmluvných strán svojím podpisom.

1.

1.

Článok III
Cena plnenia
Celková cena za predmet zmluvy podľa čl. I je v sume 5.000 € (slovom päťtisíc eur).
(Poskytovateľ nie je platcom DPH).

Článok IV
Platobné podmienky
Objednávateľ sa zaväzuje za riadne, včas a v súlade so zmluvou poskytnuté plnenie uhradiť cenu,
na základe faktúry vyhotovenej poskytovateľom, a to do 21 kalendárnych dní odo dňa doručenia
tejto faktúry objednávateľovi. Poskytovateľovi vzniká nárok na vystavenie faktúry na cenu
plnenia podľa čl. III, podpísaním preberacieho protokolu oprávnenými osobami oboch zmluvných
strán podľa článku II ods. 10 zmluvy, najskôr po ukončení podujatia a najneskôr do troch
pracovných dní od ukončenia podujatia. Pre vylúčenie všetkých pochybností zmluvné strany
zhodne uvádzajú, že poskytovateľ nie je oprávnený fakturovať objednávateľovi tie časti plnenia,
ktoré neboli poskytnuté a/alebo neboli prevzaté v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

2.

Platba ceny plnenia fakturovanej v súlade s odsekom 1 tohto článku zmluvy sa realizuje
prevodom na bankový účet poskytovateľa na základe faktúry vystavenej poskytovateľom v súlade
s touto zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude fakturovanú cenu uhrádzať na
bankový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Poskytovateľ berie na vedomie
a súhlasí, že nie je oprávnený požadovať zaplatenie fakturovanej ceny na iný bankový účet než
ten, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy; k zmene bankového účtu, na ktorý bude
objednávateľ uhrádzať svoje splatné záväzky z tejto zmluvy môže dôjsť iba uzatvorením dodatku
k tejto zmluve, predmetom ktorého bude zmena čísla IBAN a/alebo kódu SWIFT (BIC)
bankového účtu poskytovateľa v záhlaví tejto zmluvy.

3.

Lehota splatnosti faktúry je 21 kalendárnych dní od doručenia faktúry objednávateľovi a na účely
tejto zmluvy sa považuje za dodržanú, ak v posledný deň lehoty splatnosti bude fakturovaná cena
odpísaná z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa.

4.

Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo
dohodnuté touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju poskytovateľovi na prepracovanie
alebo doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová
lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia riadne prepracovanej faktúry objednávateľovi.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že faktúra nie je vystavená v súlade so zmluvou ani
v prípade, keď poskytovateľ nedoručil objednávateľovi spoločne s faktúrou aj kópiu preberacieho
protokolu a záznamu o riadnom poskytnutí plnenia v zmysle článku II, bod 10.

5.

Za správne vyhotovenie faktúry zodpovedá v plnom rozsahu poskytovateľ.

6.

Okrem náležitostí faktúry vyžadovaných podľa tohto článku je poskytovateľ povinný vo faktúre
uviesť číslo tejto zmluvy, ďalej svoje IČO, DIČ, IČ DPH ak mu bolo pridelené, alebo údaje týmto
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údajom ekvivalentné v krajine sídla poskytovateľa, svoje obchodné meno, a názov banky, jej kód
SWIFT/BIC, poštovú adresu sídla pobočky banky, kde bol zriadený bankový účet, na ktorý
objednávateľ v súlade s odsekom 3 tohto článku zmluvy uhradí fakturovanú sumu, a číslo takého
bankového účtu vo formáte IBAN. V prípade, ak z technických dôvodov nebude môcť
poskytovateľ informácie podľa tohto bodu na faktúre uviesť, uvedie tieto informácie v prílohe
faktúry.

Článok V
Sankcie a zodpovednosť za škodu
1. Ak poskytovateľ tým, že neposkytne objednávateľovi plnenie a /alebo jeho jednotlivé časti podľa
čl. II. riadne a/alebo včas zmarí konanie podujatia, vznikne objednávateľovi právo na zmluvnú
pokutu vo výške 30 % z ceny plnenia podľa článku III za každé neposkytnuté plnenie osobitne.
2. Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, poskytovateľ je oprávnený účtovať
objednávateľovi zákonné úroky z omeškania podľa príslušných platných právnych predpisov.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadným uplatnením práva na zmluvnú pokutu nie sú dotknuté
ich nároky na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou,
a to v jej plnej výške.

1.

Článok VI
Spôsob zániku zmluvy
Túto zmluvu možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným
odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany v súlade s touto zmluvou alebo v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

2.

Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy ak:
a) ak je poskytovateľ v kríze podľa § 67a Obchodného zákonníka,
b) je na majetok poskytovateľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
c) je na majetok poskytovateľa začaté exekučné konanie alebo iný výkon rozhodnutia,
d) ak bol na osobu poskytovateľa podaný návrh na zrušenie s likvidáciou alebo bez
likvidácie, ako aj v prípade, ak súd začal voči osobe poskytovateľa konanie podľa § 68
ods. 6 Obchodného zákonníka,
e) ak bol na poskytovateľa podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie,
f) ak bolo na majetok poskytovateľa zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
g) ak objednávateľ preukázateľne zistí, že sa poskytovateľ dopúšťa nelegálneho
zamestnávania, alebo
h) z dôvodu podstatného porušenia povinnosti poskytovateľa podľa odseku 4 tohto článku
zmluvy,
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i) bude zrušené uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2017.

3.

Poskytovateľ sa zaväzuje objednávateľa písomne informovať o vzniku akejkoľvek skutočnosti
podľa písm. a) až e) odseku 3 tohto článku zmluvy, a to najneskôr do piatich pracovných dní odo
dňa, kedy sa poskytovateľ o takej skutočnosti dozvedel.

4.

Objednávateľ môže z dôvodu podstatného porušenia povinnosti poskytovateľa odstúpiť od tejto
zmluvy. Za podstatné porušenie povinnosti poskytovateľa sa považuje najmä:
a) ak sa na plnení alebo ktorejkoľvek časti plnenia vyskytne vada,
b) ak poskytovateľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu mu zo zmluvy, a k náprave nedôjde
ani do 30 minút po uplynutí lehoty na jej splnenie.

1.

2.
3.

Článok VII
Komunikácia zmluvných strán
Všetky písomnosti zmluvných strán súvisiace s týmto zmluvným vzťahom (ďalej len
„písomnosť“) sa budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví zmluvy, alebo na inú adresu, ktorú
zmluvná strana písomne a včas vopred oznámila druhej zmluvnej strane.
Na účely tohto článku zmluvy sa adresátom a odosielateľom rozumejú zmluvné strany.
Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia adresátom. Ak adresát písomnosti odoprie
prijať doručovanú písomnosť, považuje sa písomnosť za doručenú dňom, keď prijatie písomnosti
bolo odopreté. Ak sa písomnosť doručovaná poštovým podnikom vráti odosielateľovi s
poznámkou „adresát neprevzal v odbernej lehote“, považuje sa písomnosť za doručenú tretí deň
od uloženia písomnosti na pošte, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. Ak sa písomnosť
doručovaná poštovým podnikom vráti odosielateľovi s poznámkou „adresát neznámy“ alebo
s inou obdobnou poznámkou, považuje sa písomnosť za doručenú v deň vyznačenia tejto
poznámky zo strany doručujúceho subjektu.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými príslušnými právnymi predpismi platnými
a účinnými v Slovenskej republike.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva, a to aj po
ukončení spracúvania osobných údajov. Poskytovateľ je zároveň povinný zaviazať mlčanlivosťou
všetky fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi pri plnení úloh vyplývajúcich
z tejto zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti musí trvať aj po skončení pracovného pomeru,
štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tejto
fyzickej osoby.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky.
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4. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne na základe dohody zmluvných strán formou
vzostupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
5. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky prípadné spory vzniknuté
z tejto zmluvy budú riešené podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Pre rozhodovanie
prípadných vzniknutých sporov z tejto zmluvy sú vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej
republiky.
6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom dva rovnopisy sú určené pre objednávateľa
a dva rovnopisy pre poskytovateľa.
7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu
porozumeli a súhlasia s ním, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavujú určito
a zrozumiteľne a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave dňa ...........................

Za
objednávateľa:

........................................................................
Ministerstvo zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR
Ing. Oksana Tomová, CSc.
generálna riaditeľka sekcie
pre predsedníctvo v OBSE

V Bratislave dňa ...........................

Za
poskytovateľa:

.....................................................................
APEL, nezisková organizácia
Michal Ivantyšyn

........................................................................
Ministerstvo zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR
Ing. Ivana Čermáková
riaditeľka finančného odboru
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